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                                  Rakkaat ystävät 
 

 
Aurinkoinen tervehdys Hosainasta, Etiopiasta! Täällä sitä vihdoin ollaan, pitkän odottamisen jälkeen. Saavuin 
Hosainaan toissapäivänä ja ilo oli molemminpuolinen. Oli ihana nähdä lapset ja kuurojen koulun henkilökunta. 
Sain lämpimän vastaanoton ja opettajat järjestivät heti samana päivänä kahviseremonian minun tuloni 
kunniaksi! Yksi opettaja vitsaili, että olemme täällä rukoilleet ja odottaneet Heidin tuloa yhtä paljon kuin 
Jeesuksen toista tulemista! Täällä kuurojen koululla kaikki on hyvässä järjestyksessä. Paljon uutta on saatu 
aikaiseksi. Koululle on rakennettu uusi kahvila, josta saadaan tuloja, koripallokenttä on melkein valmis, uusia 
tietokoneita on saatu oppilaille ja heitä opettaa vapaaehtoistyöntekijöinä kolme ulkomaalaista. He ovat tulleet 
joksikin aikaa Hosainan opettajaopistoon opettajiksi. Yhden opettajan jo tapasinkin eilen, ja olin niin innoissani, 
että aluksi en muistanut edes esitellä itseäni. Ruispelto on kohta valmis leikattavaksi. Ruis myydään 
suomalaisille hyvään hintaan ja sillä ostetaan ruokaa oppilaille. Joka päivä kuluu mm. 100kg teff-viljaa 
kouluruokaa oppilaille.Koulun omavarainen tulo tänä vuonna on jo 700 000 birriä, joka on noin 30 000 euroa! 

Tyttöjen asuntolan rakennustyö on käynnissä, 
vaikka Philip on palannut Englantiin. Pohjatyöt on 
tehty kuulemma niin hyvin, että Hosainassa ei 
kukaan osaa tehdä niin vahvaa ja hyvää perustaa 
talolle! Hosainan kaupungin 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi uusi vesiputki on valmistunut, joten 
vesiongelmat toivottavasti ovat ohi. Sähkökatkotkin 
ovat lyhyitä. Ruoka ja ihan kaikki on kallistunut niin 
paljon, että en todellakaan tiedä, millä ihmiset 
tulevat toimeen ja pystyvät elämään. Hosainan 
yliopisto on valmistunut ja nyt siellä opiskelee 
melkein 2000 opiskelijaa. Hosainan kirkosssa on 
aloitettu kaksi jumalanpalvelusta, koska yliopisto-
opiskelijoita on tullut kirkkoon niin paljon, että 
kaikki eivät mahdu sisälle!   

Saavuin Etiopiaan joulukuun kolmantena päivänä kolmen kuukauden business-viisumilla. Työlupaa en ole 
vieläkään saanut. Toivottavasti saan työluvan helmikuuhun mennessä, tai joudun välillä käymään Suomessa ja 
hakemassa Tukholmasta jatkoa businessviisumille. Marraskuussa kirjoitin kummikirjeet Suomesta, kun kaikki 
säästövapaat oli jo käytetty ja työlupaa ei vain kuulunut. Addis Abebassa sain uusittua ajokortin, sain uuden 
puhelinnumeron ja uuden `nopean` nettiyhteysmokkulan. Kävin ruokaostoksilla, koska Hosainassa valikoimat 
eivät edelleenkään ole kummoiset. Ruokakaupassa on aina yhtä hankala miettiä, mitä kaikkea kolmen 
kuukauden aikana haluaa syödä, kuinka monta kertaa kalaa, voita, juustoa, kuinka paljon kuluu öljyä, kahvia, 
makaronia, riisiä jne. Pääsin myös juhlimaan Suomen itsenäisyyspäivää suurlähetystössä ja laulamaan 
kauneimpia joululauluja yhdessä muiden suomalaisten kanssa. Ja mikä parasta, vierailin sunnuntaina kuurojen 
kirkossa, jossa tapasin monia entisiä oppilaitani. Oli hienoa nähdä kuinka hyvin he ovat päässeet eteenpäin, osa 
on työelämässa ja osa opiskelee yliopistossa tai muissa kouluissa, muutama on jopa Keniassa 
raamatunkäännöstyössä. Tämä on sitä parasta kestävää kehitystä. 

Marraskuussa	   joku	   ”kaappasi”	   heidi.majuri@yahoo.com -mailiosoitteeni, ja lähetti ilmeisesti kaikille viestiä, 
että olen Liverpoolissa ryöstetty ja tarvitsen rahaa ym. Onneksi se ei ollut totta. Sain meilini kerran avattua, 
mutta sieltä oli kaikki viestit ja sähköpostiosoitteet tyhjennetty, joten en voinut kirjoittaa kenellekään. En ollut 
printannut kenenkään osoitteita, joten kaikki oli menetetty. Nyt en enää saa avattua yahoo-sähköpostia, joten 
jos olette kirjoittaneet viestiä, niin en ole sitä saanut. Toivottavasti kirjoitatte nyt minulle 
heidi.majuri@felm.org tai majuri.heidi@gmail.com -osoitteeseen, niin saan teidän sähköpostiosoitteet takaisin.  
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Katselin YLE:n nenäpäiväohjelmaa 
iloiten siitä, että suomalaisilla on 
vielä halua auttaa maailman 
köyhimpiä lapsia eri järjestöjen 
kautta. Koulutus ja lukutaito ovat  
avain uuteen elämään pois 
köyhyydestä. Sen olen vuosien aikana 
nähnyt niin monen elämässä 
Hosainan kuurojen koululla. Työ 
kuurojen koululla menee 
eteenpäin. Se on tärkeintä. ”Täällä	  
näkyy pitkäjänteisen työn 
merkitys”, arkkipiispa Kari 
Mäkinen oli sanonut vieraillessaan  
Hosainan kuurojen koululla. 
(Lähetyssanomat 8/12)  

Viime vuonna kaikki lukiolaiset läpäisivät valtakunnalliset ylioppilaskokeet, ja pääsivät jatkamaan eri 
kouluissa. Se innostaa myös pikkuoppilaita opiskelemaan. Heistä voi tulla mitä vain. Se ei ollut itsestäänselvyys 
vielä yhdeksän vuotta sitten, kun itse tulin Etiopiaan. Vasta minun aikanani ensimmäiset kuurot pääsivät kovan 
yrittämisen jälkeen opettajaopistoon ja yliopistoon. On hienoa, että niin moni on ryhtynyt kummiksi oppilaille. 
En olekaan ennen mainostanut kummiohjelmaa ystäväkirjeissä, mutta jos joku haluaa ryhtyä luokkakummiksi 
Hosainan kuurojen koulun oppilaille, niin voitte ottaa yhteyttä Suomen lähetysseuran kummiyhdyshenkilöön, 
Maarit Mäenpäähän 050-3793319, maarit.maenpaa@mission.fi tai www.mission.fi/kummit ja sieltä täyttää 
liittymislomakkeen. Voitte laittaa rastin Hosainan kuurojen koulun esiluokka Etiopiassa –ruutuun. Siten voitte 
seurata kahdeksantoista uuden kummioppilaan kasvua ja kehitystä yhdentoista vuoden ajan tai niin kauan kuin 
teille sopii. Täällä olen vuosien aikana nähnyt, kuinka tärkeää pitkäjänteinen työ on. Emme voi pelastaa koko 
maailmaa, mutta voimme pelastaa jonkun koko maailman! 

Etiopian luterilaisen `Mekane Yesus`-kirkon ylläpitämä koulu on toiminut 31 vuotta. Koululla on ollut myös 
suuri rooli kuurojen aseman parantamisessa koko Etiopiassa. Nykyisin valtion ylläpitämiä kuurojen luokkia on  
noin 150. Suomen lähetysseura on ollut tässä työssä aktiivisesti mukana. Tänä lukuvuonna koulussa on 
oppilaita 204, joista tyttöjä 83 ja poikia 121 (Aloittaessani työt Hosainassa oppilaita oli 156). Etiopiassa, 
niinkuin monissa muissakin Afrikan maissa, on edelleen uskomuksia, että erilaiset vammat, kuten kuurous, on 
vanhempien syntien seurausta tai pahan silmän katsomisen seurausta. Etiopiassa kaikki lapset eivät suinkaan 
pääse kouluun, koska kotona on niin paljon työtä ja pienetkin lapset joutuvat vedenhakuun ja paimeneen. 
Luokissa onkin monen ikäisiä oppilaita. Kun ilmottaudutaan kouluun, ei suinkaan kysytä syntymävuotta, vaan 
kuinka monta luokkaa on koulua käyty. Etiopialaisessa koulussa on monia aikuisia samassa luokassa lasten 
kanssa. Lukutaitoprosentti on edelleen maailman alhaisimpia. 
 
Oppilaat opiskelevat Hosainan kuurojen koulussa yksitoista vuotta. Ensimmäisenä vuonna esikoulussa 
opiskellaan piirtämistä, käsitöitä, amharan fideleitä (aakkosia, eli etiopialaisia tavumerkkejä, joita on 270), 
matematiikkaa, liikuntaa ja ennenkaikkea elämää! Alakoulu on luokat 1-4, jolloin opiskellaan amharaksi ja 
samalla opiskellaan hieman englantia, yläkoulu luokat 5-8, jolloin opetuskieli vaihtuu englanniksi. Sen jälkeen 
on vielä kaksivuotinen lukio, 9-10 lk. Etiopiassa on yli 400 000 kuuroa, joista edelleen vain n. 4 % pääsee 
opiskelemaan. Oppilaat tulevat eri puolilta Etiopiaa ja joidenkin koulumatka kestää bussilla yhteen suuntaa 
neljäkin päivää, niinpä oppilaat asuvat asuntolassa syyskuusta lopusta heinäkuun alkuun. Uusi lukukausi 
koulussa alkaa aina Etiopian uuden vuoden jälkeen. Etiopiassa 11.9.2012 vaihtui vuosi 2005.  

Esikoulussa opintonsa on aloittanut kahdeksantoista oppilasta. Koulun alkaessa oppilaat valokuvataan 
nimilapun kanssa, jolloin nimi ja lapsi pystytään pitämään yhdessä. Kyllä monesti mietin, mitä lasten päässä 
mahtaa liikkua, kun he eivät välttämättä koskaan ole toista kuuroa nähneet. He varmasti kuvittelevat olevansa 
ainoita erilaisia ihmisiä maailmassa. Minkälaista heidän elämänsä onkaan ollut, kun he eivät tiedä edes omaa 
nimeään! Ainut keino selviytyä, varsinkin maaseudulla, ovat nyrkit. Tämä on selvästikin ollut heidän ainut 
kielensä ja he käyttävät nyrkkejään herkästi tänne tullessaan. Jouluun mennessä pystytään jo viittomilla 
selvittämään asioita ja nyrkkikieli vaihtuu pikkuhiljaa viittomiin! On upea nähdä, kuinka nopeasti esikoululaiset 
sopeutuvat uuteen kouluun, ympäristöön, uusiin kavereihin, opettajiin ja asuntolaelämään. Kuinka moni meistä 
jäisi kymmeneksi kuukaudeksi täysin vieraiden ihmisten luokse, saatikka jättäisi omaa lastaan satojen 
kilometrien päähän ja hakisi seuraavana kesänä lapsensa koulusta luottaen siihen, että kaikki menee hyvin.
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Viereisestä kuvasta näette sen muutoksen, jonka 
koulutus saa aikaan. Kuvassa 2010 koulunsa 
lopettaneet lukiolaiset yhdentoista vuoden 
opiskelun jälkeen. Olen itse saanut olla 
seuraamassa sitä muutosta, mitä Jumala ja koulutus 
saavat aikaan. Kuvassa myös koulun rehtori 
Tadesse Gainore ja minä. Kummisihteerin työn 
ohella opetan lukiolaisille myös tekstiili- ja parturi-
kampaamo-opintoja. Tytöt ovat itse suunnitelleet ja 
valmistaneet omat pukunsa ja kampaukset. 
Hosainan kuurojen koululta 2008 kuvattua videota 
voi katsoa www.youtube.com/mission.fi  otsikolla: 
kuurojen koulu. Wogen kertoo siinä koulusta ja 
haaveistaan. Nyt hän on valmistunut Addis Ababan 
opettajaopistosta ja on saanut työpaikan. Samalla 
saatte käsityksen minun työstäni. En vain halunnut 
itse olla videolla kuvissa mukana. Videolla näkyy 
myös kuuro käsityönopettaja, Etenesh, joka on 
koulun ensimmäinen oppilas. Mitä olisikaan hänen

elämänsä ollut ilman kuurojen koulua. Eteneshin 
aviomies, kuuro Baheru opiskeli ilman 
viittomakielen tulkkia luterilaisen, Mekane-Yesus-
kirkon seminaarissa Addis Abebassa teologian 
kandidaatiksi.  25.06.2012 Baheru vihittin Etiopian 
ensimmäiseksi kuuroksi papiksi. Hän on edellen 
opettajana kuurojen koululla, mutta hän mm. pitää 
rippikoulua halukkaille oppilaille. Viime vuonna 
ripille halusi ja pääsi 39 oppilasta, tänä vuonna 
rippikoulussa on 30 kuuroa oppilasta. Toiveena on, 
että Baheru voisi palvella koko kuurojen kirkkoa eri 
puolilla Etiopiaa. On upeaa seurata, miten koulun 
työ on kantanut hedelmää. Kuvassa Baheru, Eteneh 
ja lapset kesällä 2010. 

 

Youtubesta suosittelen katsottavaksi mös Suomen 
lähetysseuran tekemää ympärileikkausvideota, joka 
on kuvattu Hosainassa, osa haastatteluista kotonani 
ja osa Addis Abebassa. Sekä Nahkurit-nimistä 
videonpätkää, josta näette Etiopian maaseutu-
elämää. Suurin osa koulumme oppilaista asuvat 
maaseudulla samanlaisissa majoissa. Samalla työ 
kertoo suvaitsevuudesta ja Jumalan rakkauden 
muuttavasta voimasta. Juuri sen tähden täällä työtä 
tehdään. Viereisessä kuvassa juhlimme kuurojen 
koulun entisten oppilaiden valmistumista Hosainan 
opettajaopistosta. Kiitos kaikista rukouksistanne! 
Ne kantavat edelleen.  
 

Siunattua Joulua ja 
Vapahtajamme syntymäjuhlaa. 
Onnea Uudelle vuodelle 2013! 

 
         Heidi Majuri 

   
”Sinun  tulevat  päiväsi  Hän  turvaa,  hetkestä  hetkeen,  Hänellä  on  varattuna  apua  yllin  kyllin,  
viisautta ja tietoa” (Jes 33:6) Jumalan huolenpitoon luottaen, Hosainassa 12.12.2012 
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